MINISTÉRIO DA ADUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA
EDITAL Nº 02/2017
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROGRAMA NACIONAL DE PÓS –DOUTORADO
PNPD - CAPES
O Programa de Pós-Graduação em Agronomia – PPGA da Universidade Federal de Goiás torna
público o presente edital pelo qual convida os interessados a apresentarem suas candidaturas nos termos
aqui estabelecidos e em conformidade com o PROGRAMA NACIONAL DE POS-DOUTORADO (PNPD
– CAPES).

I – OBJETIVO
O presente edital tem como objetivo selecionar candidato a bolsa PNPD para atuar no Programa de
Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), para desenvolver atividades
de:
1. Execução do projeto de pesquisa “Dinâmica populacional de nematoides em grandes culturas no
estado de Goiás e aspectos moleculares na identificação”;
2. Participar como docente em disciplinas de Graduação e/ou Pós-Graduação;
3. Co-orientar alunos no nível de mestrado e/ou doutorado, a critério do Programa de PósGraduação em Agronomia;
4. Comprometer-se a concorrer como orientador ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC) da UFG;
5. Comprometer-se em submeter artigos científicos em periódicos de qualidade, e em qualquer
outro meio de divulgação, citando o apoio da CAPES e da UFG nas publicações;
6. Colaborar em projetos afins;
6. Participar na organização de reuniões, seminários e discussões juntamente com a equipe de
professores do PPGA;
7. Participar de bancas examinadoras de defesas de TCC, estágios, dissertações e teses.

II- DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS
As propostas deverão ser encaminhadas à Secretaria do Programa de Pós-Graduação Em
Agronomia da UFG contendo a seguinte documentação:
1- Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo 1);
2- Cópias dos documentos pessoais;
3- Cópias dos diplomas de Graduação, Mestrado e Doutorado, sendo que o curso de Doutorado
deve ser em Fitossanidade ou áreas afins;

4- Currículo Lattes do candidato, devidamente comprovado (últimos cinco anos) e ordenado
conforme o Anexo 2 do presente edital.
5- Plano de trabalho contemplando o Projeto de Pesquisa bem como outras atividades a serem
desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação;
6- Cronograma de execução contemplando um período de 24 meses.

III – DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO
Os candidatos à bolsa do PNPD devem atender aos seguintes requisitos:
a. ser brasileiro ou, no caso de candidatos estrangeiros, ter visto de residente permanente;
b. não ser beneficiário de qualquer outro tipo de bolsa;
c. dedicar-se integralmente às atividades especificadas no objetivo do presente edital;
d. não ter vínculo empregatício;
e. não ser aposentado;
f. ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes do CNPq;
g. demonstrar experiência prévia e domínio em Nematologia e Técnicas moleculares;
h. Estar apto a iniciar as atividades de pesquisa tão logo seja aprovada a sua candidatura e
implementada a bolsa.

IV - DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
A seleção do bolsista PNPD seguirá o seguinte cronograma:
ETAPA
Divulgação do Edital
Período de inscrições no PPGA
Homologação das inscrições
Seleção do bolsista
Divulgação dos resultados

PERÍODO
05 de setembro de 2017
11 a 26 de setembro de 2017
27 de setembro de 2017
02 a 04 de outubro de 2017
09 de outubro de 2017

V – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A avaliação e seleção dos candidatos serão efetuadas por uma comissão composta por 3 (três)
docentes do PPGA, segundo os critérios abaixo:
1. Plano de trabalho (10 pontos):
- Os objetivos são claros e bem delimitados;
- Coerência dos objetivos com a metodologia proposta;
- Cronograma de execução;
- Os recursos humanos, financeiros, equipamentos disponíveis e local de execução apresentados
asseguram a viabilidade do plano.
2. Currículo Lattes do candidato, avaliado de acordo com o Anexo 2 deste edital (10 pontos para a
maior pontuação curricular e os demais serão proporcionais).
As propostas serão classificadas em ordem decrescente de pontuação, sendo a nota final calculada
por meio da média aritmética dos pontos obtidos no Plano de trabalho e no Currículo Lattes.

Será contemplado o candidato que obtiver a maior nota.
Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Administrativa do PPGA.

Profa. Mara Rúbia da Rocha
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agronomia – PPGA
Escola de Agronomia
Universidade Federal de Goiás

ANEXO 1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE AGRONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA - PPGA
FICHA DE INSCRIÇAO DE CANDIDATOS AO PNPD
Nome:
Sexo:

Masculino

Feminino

Pai:
Mãe:
Data
nascimento:

de

/

/

o

Naturalidade:

C.I. n :

Órgão expedidor:

CPF:

-

Telefone residencial:

UF:
-

/

Data:

/

Email:

-

-

Celular:

Endereço:
Bairro:

CEP:

-

Cidade:

Formação
Graduação:
Curso: ______________________________________________ Ano de conclusão: _____________
Local / Instituição: ________________________________
Mestrado:
Curso: ______________________________________________ Ano de conclusão: _____________
Local / Instituição: _________________________________
Doutorado:
Curso: ______________________________________________ Ano de conclusão: _____________
Local / Instituição: __________________________________
Goiânia, GO,

/

/

Nome e assinatura do candidato

Homologação da inscrição:
Homologada

Não homologada

Goiânia,

/

Coordenadora do PPGA

/

2017

ANEXO 2
AVALIAÇÃO DO CURRICULO

(somente serão computadas atividades comprovadas, relativas aos últimos cinco anos)
Produção científica, tecnológica e artística
1 Resumos e trabalhos completos publicados em anais de eventos
(máximo de 10 pontos)
Trabalhos completos
Resumos

5,0
1,0

2 Artigos completos publicados em periódicos científicos especializados, classificados
segundo Qualis/CAPES 2010
A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5

30,0
20,0
15,0
10,0
8,0
5,0
2,0

3 Livros (na área de Fitossanidade)
Livros publicados - com corpo editorial

18,0

Tradução de livros completos - com corpo editorial

9,0

Editoração de livros completos - com corpo editorial

9,0

Capítulos de livros - com corpo editorial (máximo de 2 capítulos por livro)

5,0

Tradução de capítulos de livros - com corpo editorial

3,0

4 Produção técnica
Produção de software (máximo de 6 pontos)

3,0

Produtos, processos ou técnicas com patente concedida

30,0

Produção de filmes/vídeos ou programas de rádio/TV (máximo de 9 pontos)

3,0

5 Orientações e supervisões concluídas e aprovadas
Doutorado
Coorientação de Doutorado
Mestrado

4,0

Coorientação de Mestrado

2,0

Iniciação Científica

2,0

ITI, DTI, Apoio Técnico (máximo 6 pontos)

1,0

TCC ou Estágio Curricular– por trabalho (máximo de 4 pontos)

0,5

